
 
 

Пакетні 

Тарифи на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб (крім банків) та фізичних осіб-підприємців та 

фізичних осіб, що провадять професійну незалежну діяльність у національній грошовій валюті України 
 

№ Послуга 

Тариф пакет 

"Базовий" 

ЮО та ФОП 

Тариф пакет 

"Бізнес" 

ЮО та ФОП 

Тариф 

пакет 

"АГРО - 

ПАРТНЕР" 

Тариф 

пакет 

"ОСББ" 

 Рахунки для 

нотаріусів, з метою 

вчинення 

нотаріальних дій 

щодо прийняття в 

депозит суми у нац.  

валюті України 

Незалежна 

Професійна 

діяльність 

Термін оплати Примітки 

Стаття 1. Оформлення рахунків 

1.1. 

Відкриття першого 

поточного рахунку або 

рахунку для формування 

статутного фонду Клієнта 

10 грн. 1 грн. 
Входить у вартість 

відкриття рахунку 
10 грн. 

В день відкриття 

рахунку 
- 

1.2. 

Відкриття рахунку зі 

спеціальним режимом 

використання 

Входить у вартість відкриття першого поточного рахунку - - - 

Стаття 2. Підключення до системи дистанційного обслуговування  «ВЕБ-банкінг для корпоративних клієнтів»  

2.1. 

Підключення системи 

дистанційного 

обслуговування  «ВЕБ-

банкінг для корпоративних 

клієнтів»  

25 грн. 1 грн. 
Входить у вартість 

відкриття рахунку 
25 грн. 

В день надання 

послуги 
- 

Стаття 3. Абонентська плата за ведення рахунку 

3.1. 

Щомісячна абонентська 

плата за ведення поточного 

рахунку, в т. ч. рахунку зі 

спеціальним режимом 

використання 

120 грн. 900 грн. 75 грн. 10 грн. 
Входить у вартість 

відкриття рахунку 
75 грн. 

В передостанній 

робочий день місяця 

за період з 

передостаннього 

робочого дня 

попереднього місяця 

до передостаннього 

робочого дня 

поточного місяця 

За наявності у 

розрахунковому 

періоді руху 

коштів по дебету 

поточного 

рахунку, 

виконаних на 

підставі 

платіжних 

доручень Клієнта, 

касових чеків, 

заяв на видачу 

готівки 



 

Стаття 4. Розрахункове обслуговування рахунку 

4.1. 
Проведення в операційний час переказів з поточних рахунків, в т. ч. з рахунків зі спеціальним режимом використання, за платіжними дорученнями Клієнта на рахунки 

відкриті в інших банках з застосуванням документа на переказ (крім документа на переказ готівки): 

4.1.1. - на паперових носіях 10 грн. 
В день надання 

послуги 
За документ 

4.1.2. 

- з використанням 

системи  «ВЕБ-банкінг 

для корпоративних 

клієнтів»  або SR Bank 

2 грн. 1 грн. 2 грн.* 0,5 грн. 2 грн. 
В день надання 

послуги 

* - перші 20 

платежів на 

місяць в 

операційний або 

післяопераційний 

час не 

тарифікуються. 

Стаття 5. Касове обслуговування рахунку 

5.1. 

Видача готівкових коштів з 

поточного рахунку, в т. ч. з 

рахунків зі спеціальним 

режимом використання 

0,75% від 

суми 
0,5% від суми 0,8% від суми 

В день надання 

послуги 
- 

5.2. 

Видача готівкових коштів з 

поточного рахунку, в т. ч. з 

рахунків зі спеціальним 

режимом використання, 

згідно заявленого Клієнтом 

номіналу купюр 

0,75% від 

суми + 180 

грн. 

0,5% від суми 

+ 180 грн. 
0,8% від суми + 180 грн. 

В день надання 

послуги 
  

Стаття 6. Додаткові послуги 

6.1. 

Нарахування відсотків на 

кредитовий залишок коштів 

на поточному рахунку у 

національній валюті 

Не 

тарифікується 

Не 

тарифікується 
7% річних 

5% 

річних 
Не тарифікується 

Плата за залишки на 

рахунку 

перераховується 

Банком на рахунок 

Клієнта в перший 

робочий день 

наступного місяця 

- 

 

1) Усі тарифи, що не увійшли до "Пакетних" умов вказані у " Загальні Тарифи на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб (крім банків), фізичних 

осіб-підприємців, та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність у національній та іноземній валютах." 


